
 
 

 

Informatie over het Groeidocument voor ouders              
 
Voor uw kind is door de school een Groeidocument aangemaakt. Hieronder vindt een korte uitleg van het 
Groeidocument. 
 
Wat is een Groeidocument? 
Het Groeidocument is een digitale, veilige manier om gegevens en vertrouwelijke informatie over uw kind te 
verzamelen, bewaren en te delen. Een Groeidocument wordt alleen aangemaakt voor kinderen voor wie iets 
extra’s nodig is. Zo is alle relevante en actuele informatie altijd beschikbaar op één plek.  
 
Wat staat er in het Groeidocument? 
Het Groeidocument bevat de volgende informatie over uw kind: 

• Gegevens 
Gegevens over u, uw kind en de school, 

• Start Groeidocument 
De reden waarom het Groeidocument is gestart, toestemming van u en uw kind (als hij/zij ouder is dan 12 
jaar) en de visie van u en uw kind op de aanmelding. 

• Overzicht 
Een overzicht van de ontwikkeling van uw kind, de ondersteuning van uw kind, eventueel ziekteverzuim en 
interne en externe informatie/verslagen. 

• Ondersteuningsteam-overleg (OT-overleg) 
Hier vindt u verslagen van overleggen van ondersteuningsteams die u met school heeft gehad. 

• Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 
Voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen moet de school een OPP aanmaken en met u bespreken. Dit 
plan vindt u hier. 

• TLV-route 
Het Groeidocument kan door de school gebruikt worden om een toelaatbaarheidsverklaring voor het 
speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs aan te vragen. Hier vindt u informatie over wat er aan het 
Groeidocument toegevoegd moet worden om een TLV-aanvraag te doen. De school kan hier ook de TLV-
aanvraag uploaden. 

• Over het Groeidocument 
Hier vindt u informatie over het Groeidocument. 

• Formulieren 
Hier vindt u formulieren die gedownload kunnen worden in het Groeidocument. 

 
Delen van informatie met externe organisaties 
U geeft als ouders altijd vooraf toestemming aan de intern begeleider voor het delen van informatie over uw 
kind die is opgenomen in het Groeidocument met externe organisaties. 
Dit kan u doen door het ondertekenen van: 
• het toestemmingsformulier ondersteuningsteam, of  
• het toestemmingsformulier delen informatie Groeidocument 
 
Meer informatie? https://www.pporegioleiden.nl/ouders/groei/ 
 

https://www.pporegioleiden.nl/ouders/groei/

